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Thành Phố Brampton phát động Chương Trình Vườn Sau Nhà thường niên 
lần thứ ba 

vào ngày 2 tháng Hai 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 2 tháng 2 năm 2022) – Ngày hôm nay, Chương Trình Vườn Sau Nhà 
thành công của Thành Phố Brampton quay trở lại cho năm thứ ba. Sáng kiến thân thiện với môi trường 
này giúp hỗ trợ an ninh lương thực ở thành phố của chúng ta bằng việc cung cấp đất, hạt giống miễn 
phí và các lời khuyên hữu ích cho những người tham gia để họ trồng tại  khu vườn sau nhà của riêng 
mình. 

Chương Trình Vườn Sau Nhà khuyến khích cư dân trồng rau quả và thảo mộc và quyên góp nông sản 
thu hoạch trồng tại nhà của mình cho các kho thu gom thực phẩm và tổ chức cộng đồng tại địa 
phương. 

Cư dân có thể đăng ký trực tuyến để nhận hạt giống và đất miễn phí bắt đầu từ hôm nay, ngày 2 tháng 
2, tại www.brampton.ca/backyardgarden. Các hình ảnh về những khu vườn sau nhà, lời khuyên, 
hướng dẫn và các nguồn lực về làm vườn của năm nay cũng sẽ được cung cấp trên trang web. Cư 
dân có thể sử dụng hashtag #BramptonBackyardGarden để chia sẻ khu vườn của họ trên mạng xã hội. 

Chương trình này cũng hỗ trợ Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Xã Hội COVID-19 của Thị Trưởng tập 
trung vào an ninh lương thực, tái khẳng định ưu tiên của Thành Phố là một Thành Phố Xanh bền vững 
và thúc đẩy sức khỏe về tinh thần và thể chất của cư dân. 

Năm nay, chương trình tự hào được tài trợ bởi Scotts Canada Limited. Thành Phố xin gửi lời tri ân đến 
những người ủng hộ chương trình, bao gồm Mattamy Homes, Paradise Developments, Fieldgate 
Developments và TACC Holborn Corporation. 

Có thắc mắc? Hãy gửi email đến địa chỉ BramptonGreenCity@brampton.ca. 

Bản tin điện tử của Câu Lạc Bộ Vườn Sau Nhà 

Tham gia bản tin điện tử Câu Lạc Bộ Vườn Sau Nhà hàng tháng của chúng tôi, hợp tác với Hiệp Hội 
Làm Vườn Brampton và Câu Lạc Bộ Vườn Chinguacousy! Chào đón tất cả những người đam mê làm 
vườn, các thành viên sẽ nhận được bản tin điện tử hàng tháng chứa thông tin làm vườn, cơ hội gửi 
thắc mắc, nhận lời khuyên và hỗ trợ làm vườn từ các chuyên gia và đối tác cộng đồng, các ưu đãi độc 
quyền, và hơn thế nữa. 

 Vui lòng truy cập www.brampton.ca/backyardgarden để đăng ký tham gia Câu Lạc Bộ. 

Thông Tin Cơ Bản 
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Gần 7.000 pound (~3175 kg) sản phẩm nông sản đã được quyên góp cho những cư dân có nhu cầu 
thông qua các kho thu gom thực phẩm và các tổ chức cộng đồng tại địa phương từ tháng 4 đến tháng 
10 năm 2021 thông qua Chương Trình Vườn Sau Nhà thường niên lần thứ hai của Thành Phố. 

Chương Trình Vườn Sau Nhà của Brampton được khởi động vào tháng 4 năm 2020 với tư cách là 
chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở Canada, nhằm ứng phó với COVID-19. Đây là phần mở 
rộng của chương trình Vườn Cộng Đồng hiện có của Thành Phố. 

Trích dẫn 
  

“Chúng tôi tự hào khởi động Chương Trình Vườn Sau Nhà thường niên lần thứ ba ở Brampton. Trong 
hai năm qua, chương trình đã gắn kết cộng đồng của chúng ta với nhau thông qua việc làm vườn, hỗ 
trợ an ninh lương thực cho những người dân có nhu cầu và giúp những người tham gia hoạt động tích 
cực ngoài trời. Tôi khuyến khích những người mới tham gia đăng ký nhận hạt giống và đất, và quyên 
góp thành quả của mình trong năm nay!” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chương Trình Vườn Sau Nhà của Brampton đã thành công rực rỡ trong hai năm hoạt động liên tiếp 
và tôi rất phấn khởi khi được phát động sáng kiến này trong năm thứ ba. Năm ngoái, chúng ta đã cung 
cấp gần 7.000 pound (~3175 kg) sản phẩm nông sản cho những cư dân có nhu cầu thông qua các kho 
thu gom thực phẩm và các tổ chức cộng đồng có trụ sở tại Brampton. Brampton ơi, hãy làm vườn và 
trao tặng tình thương!” 

- Doug Whillans, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Khu 2 & 6; Chủ Tịch, Chương Trình Vườn Sau 
Nhà, Thành Phố Brampton 

“Nhân viên thành phố mong được hỗ trợ Chương Trình Vườn Sau Nhà trong năm nay. Thành Phố ghi 
nhận và cảm ơn các nhà tài trợ và những người ủng hộ đã giúp đưa sáng kiến xanh quan trọng này 
vào cuộc sống. Đăng ký nhận hạt giống và đất miễn phí ngay hôm nay 
tại www.brampton.ca/backyardgarden.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca 

 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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